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     สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ  ๒   
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

       อ.เมือง  จ.เชียงราย  ๕๗๐๐๐ 

  

  1  กุมภาพันธ  2564 

 

เรื่อง   ขอเผยแพรผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครผููสอนประจำภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2563 
 

เรียน   ผูอำนวยการวทิยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 

สิ่งที่สงมาดวย   1. รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน   จำนวน 1 ฉบับ 
           2. แบบตอบรับผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน   จำนวน 1 ฉบับ 
 

 ดวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ไดมอบหมายใหครูผูสอนดำเนินการจัดทำผลงาน         
วิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 เพื่อใชเปนประโยชนและแนวทางในการพัฒนา                
การจัดการเรียนการสอน และเผยแพรผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอนตอสถานศึกษา และสาธารณชน 
ผูสนใจ น้ัน 

 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จึงขอเผยแพรผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอนตอ
สถานศึกษา และสาธารณชน ผูสนใจ โดยสามารถดาวนโหลด ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน             
ไดทางเว็บไซต www.cvc.ac.th และขอความอนุเคราะหตอบรับผลงานวิจัยฯ  ตามแบบฟอรมดังแนบสงคืนให

วิทยาลัยฯ ดวย จักขอบคุณยิ่ง 
  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

     ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                          
              (นายสุภเวช  โชติญาณวงษ) 
       รองผูอำนวยการ รกัษาการในตำแหนง 
                                   ผูอำนวยการวิทยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย 
 

งานวิจัย  พัฒนา  นวตักรรมและสิ่งประดิษฐ/ฝายแผนงานและความรวมมือ 
โทรศัพท  : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖  ตอ  ๑๐๓ 
โทรสาร    : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑ 
Email Address  :  Chiangrai03@vec.mail.go.th 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส : Chiangrai๐๓ 

https://www.cvc.ac.th/


รายช่ือผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปการศึกษา 2563 

********************************************************************************** 

ท่ี ช่ือ – สกุล ผูวิจัย ช่ืองานวิจัย 
 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

1.  นางมนทิรา   สุวรรณไตรย เรื่อง  จริยธรรมทีพ่ึงประสงคของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวชิาชพี 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2563 

2.  นางศศิวิมล   สรรพศร ี เรื่อง  การพัฒนาทักษะการพดูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช
แบบฝกษาสนทนาภาษาอังกฤษ 

3.  นางสุพัตรา   พรหมพิชัย เรื่อง  การใชบทเรียนออนไลนรวมกับหองเรียนกลับดานและเสมือน
จริง วิชาคณติศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ สำหรับนักศึกษา ปวส.2 
สาขาวิชาการบัญช ี

4.  นางสุพัตรา   พรหมพิชัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตรและสถิติเพื่อ
งานอาชีพ โดยใชโครงการเปนฐาน (Project – Based Learning )   
สำหรับผูเรียนระดับ ปวส.2 สาขาอตุสาหกรรมการทองเที่ยว 

5.  นางชลธิชา   ชลประทาน เรื่อง  การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดานการอานของ
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 แผนกคหกรรมเพื่อโรงแรม โดยใชแบบฝก
ทักษะการอานภาษาอังกฤษในศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 

6.  นางมทนพร   อินตะแกว เรื่อง  ศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแกไขปญหาของการไมสงงาน 
รายวชิางานภาษาไทยพืน้ฐาน ของนักศึกษา ระดับชั้นปวช.1 ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 

7.  นายศุภศานต   รักสกุล เรื่อง  การศึกษาเทคนิคการจดคำศัพทภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ของนักเรียนนักศึกษา สออ.1/1 แผนกวิชาการทองเที่ยว วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย 

8.  นางสาวศุภนิชา   โยปนเตี้ย เรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวชิาวิทยาศาสตรโดยใช
โครงงานเพื่อพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูรายวิชาวทิยาศาสตร 
เรื่อง จุลินทรียในอาหารสำหรับนักเรียน ระดับชัน้ประกาศนียบัตรวิชา
ชำชั้นปที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

9.  นางสาวภรณทิพย   มีสุข เรื่อง  การศึกษาผลการจดัการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรที่มตีอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคดิวิเคราะห
ทางวิทยาศาสตร 

10.  นางสาวพีรรัตน   อินตะวงค เรื่อง  กัมมันตภาพและพลังงานนิวเคลียรของนักเรียน ชั้น
ประกาศนียบัตรวชิาชีชั้นปที่ 3 โดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู รวมกับเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 

11.  นางสาวพัชร ี  พวยฟุง เรื่อง  การจดักิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนโมเดลซิปปา 
(CIPPA MODEL) ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชพี ชั้นป
ที่ 1 สาขาการบัญชี  



รายช่ือผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปการศึกษา 2563 

********************************************************************************** 

ท่ี ช่ือ – สกุล ผูวิจัย ช่ืองานวิจัย 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

12.  นางสาวสดุารตัน   ประชานุเคราะห เรื่อง  การวิเคราะหการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 

13.  นายเหมราช   เมืองซ่ือ เรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทกัษะชีวิตเพื่อสุขภาวะ 
(20000-1601) ที่สอนโดยใชแผนการสอนแบบ CIPPA เรื่องโรคติ
ตอและโรคไมตดิตอของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.2) ชั้นปที่ 2 หอง 2 สาขาคอมพิวเตอรธรุกจิ วทอยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย 

14.  นายพงษพิณิจ   พรหมเนตร เรื่อง  การเปรียบเทียบผลของการใชโปรแกรมฝกพลัยโอเมตริก 
(Plyometric) กับโปรแกรมฝกตาราง 9 ชอง ที่มผีลตอสมรรถภาพ
การกระโดดไกล 

15.  นางสาวธัญญา วงคเรือนคำ เรื่อง  ศึกษาการใชแบบฝกพัฒนาทักษะการอานจับใจความ รายวิชา
งานภาษาไทยพื้นฐาน ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวชิาค
หกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2563 

16.  นายปทีป ชาวลี้แสน เรื่อง  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมวีินัยและความ
รับผิดชอบในการเรียนวชิาการพัฒนาสุขภาพและสังคม (3000-
1601) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง ปที่ 2/3 
สาขาการทองเที่ยว 

17.  นางสาวสธุนี เทพผง เรื่อง  การพัฒนาทักษาะทางดานการอานออกเสยีงภาษาอังกฤษโดย
ใชตารางเทียบตัวอกัษรของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวชิาชพี 
ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

18.  นางสาวมนฐิตา วงศา เรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบตางๆ ในรางกาย
มนุษย รายวชิาวิทยาศาสตร 3000-1306 โดยใชชุดกจิกรรม 
สำหรับนักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสูง ปที่ 1 หอง 1 สาขา
อุตสาหกรรมการทองเทีย่ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

19.  นางสาวนนธนันท พุฒนิล เรื่อง  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมวีินัยและความ
รับผิดชอบของนักศึกษา ปวส.1 สาขาการตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปการศึกษา 2563 

********************************************************************************** 

ท่ี ช่ือ – สกุล ผูวิจัย ช่ืองานวิจัย 
แผนกวิชาการโรงแรมและการบริการ 

20.  นางพิมพณดา นนประสาท เรื่อง การเพิ่มทักษะการอานคำศัพทภาษาอังกฤษที่ใชในงานบริการ

อาหารและเครื่องดื่ม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง

ปที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย ที่เรียน

วิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (3701-2003)ภาคเรียนที่ 1      

ปการศึกษา 2563 โดยใชชุดคำศัพท 

21.  นางสาวศตนันทน   ชุมหา เรื่อง การพัฒนาทกัษะการใชคำศพัทภาษาอังกฤษในรายวชิางาน

แมบานโรงแรม รหัสวิชา 2070-2004 ของผูเรียนโดยใชชุดฝก

ทักษะการจับคูคำศพัทกบัภาพ(โดมิโน) 

22.  นายจิรวัฒน   วงกา เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเลนโทรศพัทมือถือในระหวางการเรียน

การสอน รายวิชาหลักการดำเนินงานโรงแรม รหัสวิชา 30701-

2001 ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ชั้นปที่ 1 ประเภทวิชาอตุสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม 

ประจำภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2563 

23.  นายประดิษฐ คงตุน เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสงงานของนักเรียนระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) ปที่ 1 วิชาศิลปวฒันธรรมไทย 

(20700-1002) ภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2563 

แผนกวิชาเลขานุการ 
24.  นางเจษฎา   วงศใหญ เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชพี 

แผนกวิชาการบัญชี ชพบ.1/2 ในเรื่องการไมสงงาน วิชาพิมพไทย

เบ้ืองตน 

25.  นางสาวสุปรียา   สันอุดร เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมในหองเรียน 

ในรายวชิา การจัดการสำนักงานสมัยใหม ของนักศึกษา

ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สงู ปวส. ปที่ 1 สาขาวชิาการจดัการ

สำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2563 

 
 
 
 



รายช่ือผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปการศึกษา 2563 

********************************************************************************** 

ท่ี ช่ือ – สกุล ผูวิจัย ช่ืองานวิจัย 
แผนกวิชาเลขานุการ 

26.  นางกนกวรรณ   มูลมณี เรื่อง การแกปญหาผูเรียน ปวช.3 ไมสามารถกลาวภาระงานสำหรับ

ชวงระยะกอนการประชมุได ในรายวิชาการจดัประชุม สาขาวิชาการ

เลขานุการ รหัสวิชา 2203 2007 โดยวิธีการเรยีนแบบเพื่อชวย

เพื่อน 

27.  นางนันทภรณ   บุญอิ่ม เรื่อง การพัฒนาทกัษะการพิมพจับเวลาของนักเรยีน ระดับ

ประกาศนียบัตรวชิาชพี ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาการบัญชี ในรายวิชา 

พิมพไทยเบ้ืองตน (20200-1004) โดยใชวิธกีารสอนโดยใชแบบฝก

ปฏิบัติเสริมทักษะ 

28.  นายอนุวัต ิ ราชสมบัต ิ เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชพี ปที่ 1 แผนกวิชาการเลขานุการ ในเรื่องการไมสงงาน/

การบาน วิชา การขายเบ้ืองตน 

แผนกวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ 

29.  นางสาวยุวลี   ดวงพุทธพรกุล เรื่อง การพัฒนาดานวินัยในตนเอง ในหองเรียน ความขยันอดทน

ทางการเรียน และแรงจูงใจ ใฝสัมฤทธิก์ารเรียนระดับชั้น ปวช.1 

สาขางานแฟชั่นและสิ่งทอ 

30.  นางสาวบุษกร   เหล็กเพชร เรื่อง การสำรวจการสงงานของนักศึกษา ระดับชัน้ ปวช.ปที่ 1 สาขา

งานอาหารและโภชนาการ 

แผนกวิชาการจัดการธุรกิจการทองเท่ียว 
31.  นายพีระพงษ   ดวงสนิท เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การสอนโดยใชแอพลิเคชั่นคาฮูท (Kahoot) รายวิชา

เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม ของนักเรียนชั้น ปวช.2/2 สาขาการ

ทองเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

32.  นางวชิราภรณ โลหะชาละ เรื่อง การพัฒนาการเรียนรูคำศัพทเทคนิคในงานสวนหนาโรงแรม 

รายวชิาการจดัการการงานสวนหนาโรงแรม รหัสวชิา 30701-

2002 ของนักศึกษาชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการโรงแรม ระบบทวิภาคี

โดยใชชดุฝกคำศัพท 

33.  นางสาวพิศมัย ตะวิโล เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาพฤติกรรมและ

วัฒนธรรมนักทองเที่ยวโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน Active 

Learning 



รายช่ือผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปการศึกษา 2563 

********************************************************************************** 

ท่ี ช่ือ – สกุล ผูวิจัย ช่ืองานวิจัย 
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจการทองเท่ียว 

34.  นางฤทัยชนก   นาคะ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคำศัพทที่เกี่ยวของใน

รายวชิาการจดัการประชมุ นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปน

รางวัล(ธรุกิจ MICE) ของนักศึกษาวิชาการทองเทีย่ว ระดับชั้น ปวส.

2/2 วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยใชสื่อพจนานุกรมรูปภาพ

อิเล็กทรอนิกส 

35.  นางสาวมาริสา แสงใส เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชแบบฝกทักษะ เรื่อง 

องคประกอบของอุตสาหกรรมทองเที่ยว วชิาอตุสาหกรรมทองเที่ยว

และบริการ ของนักศึกษา ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้น

ปที่ 1/1 สาขาวิชาการทองเที่ยว วิทยาลัยอาชวีศกึษาเชียงราย 

36.  นางสาวพัชรินทร   ยวงมณี เรื่อง การพัฒนาทกัษะการนำเสนอหรือแนะนำแหลงทองเที่ยวของ

นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวชิาการทองเที่ยว 

(ชออ.1/1) ในรายวิชาทรัพยากรทองเทีย่วภาคเหนือ โดยใชกระบวน

กวนการฝกนำเสนอแหลงทองเที่ยวหนาชั้นเรียน 

37.  นางสาววรรณภา   กรุงทอง เรื่อง การพัฒนาความมัน่ใจในการนำเสนอขอมูลสถานที่ทองเที่ยว

ภาคใต โดยใชวธิีการสอนแบบใหรางวัลในการเสริมแรงทางบวก ใน

รายวชิาทรัพยากรการทองเที่ยวภาคใต รหัสวิชา 20702-2104 

ของนักเรียนระดับชัน ชออ.2/2 แผนกวิชาการทองเที่ยว ประจำภาค

เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 

38.  นางสาวธันยาภัทธ   พรหมสังคหะ เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการสงงาน วิชาอุสาหกรรมทองเที่ยวของ

นักเรียนชั้น ปวช.1/3 แผนกวิชาการทองเที่ยว 

39.  นางสาวนวรัตน   ปญญาชัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝกทักษะการจดจำนำศพัทภาษาอังกฤษใน

รายวชิาการโรงแรมและการทองเที่ยว (30700-0001) ของ

นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1 หอง 

2 สาขาวชิาการทองเที่ยว วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชยีงราย ประจำภาค

เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 

 
 
 
 



รายช่ือผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปการศึกษา 2563 

********************************************************************************** 

ท่ี ช่ือ – สกุล ผูวิจัย ช่ืองานวิจัย 
แผนกวิชาการบัญชี 

40.  นางเยาวเรศ   เวียงคำ เรื่อง  การพัฒนาการเรียนรูการปรับปรุงบัญชีรายไดรับลวงหนาและ

คาใชจายจายลวงหนาในวิชา การบัญชีเบ้ืองตนนักเรียนชั้น ปวช.1/3 

แผนกวิชาการบัญชี โดยใชแบบฝกทักษะปฏิบัติเสริม 

41.  นางฐาปนี กูลพิมาย เรื่อง  การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการสงงาน 

42.  นางนลินทิพย   วรานนท เรื่อง  การพัฒนาการเรียนรู วิชาการบัญชีเบ้ืองตน ของนักศึกษา

ระดับชั้น ปวช.ปที่ 1 แผนกวิชาการบัญชี โดยวธิีเพื่อชวยเพื่อเพื่อ

พัฒนาตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 

43.  นางปรารถนา   เชียงสง เรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายงชิาบัญชีตนทุน 2 

เรื่อง การบัญชีตนทุนชวงการผลติ โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ

รวมมือ หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศักราช 2557 

44.  นางสาวรัตติยา   กันทร เรื่อง  การประเมินความพึงพอใจในการจดักิจกรรมการเรียนวิชา

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อจดัทำบัญชี ของนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชา

การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

45.  นายทวีรตัน ชัยชนะ เรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวชิา การบัญชีเบ้ืองตน  

เรื่องการวิเคราะหรายการคา โดยจดักลุมทำแบบฝกหัด ระดับ

ประกาศนียบัตรวชิาชพี(ปวช.) ชั้นปที่ 1 หอง ชพต.1/2 แผนก

วิชาการตลาด 

46.  นางสาวบุษปรัชต   บุญธรรม เรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวิเคราะหรายการ

คาในรายวิชาการบัญชีเบ้ืองตน 1 โดยใชวิธีสอนสถานการณจำลอง 

(Simulation) ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 

สาขาเลขานุการ วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

47.  นางสาวสุนิสา   รัตนประยูร เรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีหางหุนสวนโดย

ใชกิจกรรมกลุมของนักศกึษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชพีชข้ันปที่ 2 

หอง 2 วิทยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย 

48.  นางสาวเปมิกา   เทพวงค เรื่อง  การใชรางวัลเพื่อสงเสริมเจตคติตอวาชา การบัญชีตั๋วเงิน ของ

นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชวีศึกษา

เชียงราย  

 



รายช่ือผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปการศึกษา 2563 

********************************************************************************** 

ท่ี ช่ือ – สกุล ผูวิจัย ช่ืองานวิจัย 
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

49.  นางสาวนุชจรี   แกวเพียร เรื่อง การใช Google Classroom แกปญหาการไมสงงานของ

นักเรียนในรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรม 

50.  นายสถาวร ใจจุมปา เรื่อง การใช Google Classroom ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน รายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 

20001-2001 เรื่อง การใชงานโปรแกรมประมวลผลคำ ของ

นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขาการโรงแรม วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเชียงราย 

51.  นายอเนกวงศ ยอดดำเนิน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยการใชสื่อผสมผานระบบออนไลนใน

รายวชิาการวิเคราะหออกแบบระบบเชิงวัตถุ ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1 (สบท.1/1) สาขา

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วทิยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย 

52.  นางสาวธัญญาณัฐ   สระแกว เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศเพื่องานอาชพีของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สาขาคอมพวิเตอรธรุกิจ แผนกวิชาเทคโนโลยีธรุกจิดิจิทลั โดยใช

รูปแบบการจัดการเรียนรูดวยกรับวนการ Active Learning ภาคเรียน

ที่ 1 ปการศึกษา 2563 

53.  นายธีระกรณ แกวคำ เรื่อง การแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตำ่ รายวิชา โปรแกรม

กราฟก 

54.  นายรัตชานนท   ปญญาฟู เรื่อง การสำรวจการเขาเรียนสายของนักเรียน สาขางานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ชั้นปที่ 1/1 

55.  นางสาวทิชากร เนตรสุวรรณ เรื่อง การศึกษาศึกษาความพึ่งพอใจของนักเรียนในการเรียนวิชา

ระบบปฏิบัติการเบ้ืองตน ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.)ชั้นปที่ 

1 ประเภทวิชาพณิยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 



รายช่ือผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปการศึกษา 2563 

********************************************************************************** 

ท่ี ช่ือ – สกุล ผูวิจัย ช่ืองานวิจัย 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

56.  นางสุรีย   ทองกร เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิา เคกและการแตงหนาเคก

เชิงธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.2) ที่สอนโดยใช

ใบงาน 

57.  นางสาวปนัดดา   พึ่งศิลป เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวชิาโภชนาการเพื่อชีวติ 

รหัส 30404-2001 หอง สคท.1/2 

58.  นายอนุพล   บุญศรี เรื่อง การศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมี

วินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่และการเรียนดีข้ึนของนักเรียน 

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 1 หอง ชคอ.1/2 แผนกวิชา

อาหารและโภชนาการ วทิยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย 

59.  นายพยุงศักดิ ์  บุญศิริ เรื่อง การพฒันาทกัษะการเลือกใชแปงสาลีในการทำผลติภัณฑเบเกอรี่

ในรายวชิาเบเกอรี่เพื่อกรคา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชพี ชั้นปที่ 2 สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเชียงราย โดยวิธีทางประสาทสัมผัส 

60.  นางสาวคฑามาศ   เขาเมือง เรื่อง เจตคติทีด่ีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยัน

อดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิท์างการเรียนระดับชั้น 

ปวส.1/2 สาขาอาหารและโภชนาการ 

61.  นางอารรีัตน   ไชยกิต ิ เรื่อง การพัฒนาทกัษะการเลือกใชมะพราวในการทำผลติภัณฑขนม

ไทย ในรายวิชาขนมไทยเบ้ืองตน ของนักเรียนระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวชิาชะ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

วิทยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย โดยวธิีการทางประสาทสัมผัส 

62.  นางสาวชิสา   เมืองสิงห เรื่อง การใชกระบวนการกลุมในการปรับพฤติกรรมการกลาแสดงออก

อยางเหมาะสม รายวิชาโครงการ (2404-8501) ของนักเรียน

ระดับชั้น ปวช.3/2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ภาคเรียนที ่1 ป

การศกึษา 2563 

63.  นางสาวรัศมี   ตาหลวง เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคิดตนทุนอาหาร

โดยใชชดุการเยนรูดวยตนเอง รายวิชาอาหารเพื่อการจดัเลี้ยงของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี ชั้นปที่ 3 แผนกวิชาอาหาร

และโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 



รายช่ือผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปการศึกษา 2563 

********************************************************************************** 

ท่ี ช่ือ – สกุล ผูวิจัย ช่ืองานวิจัย 
แผนกวิชาาอาหารและโภชนาการ 

64.  นางสาวรุงอรุณ   ผัดฟอง เรื่อง การเขาเรียนสาย ตอรายวชิาถนอมอาหารเบ้ืองตน ของนักเรียน 

นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชพี 3 (หองชคอ.3/2) แผนก

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

65.  นางสาวนิภาพร  กุลณา เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการสอนแบบ
ออนไลนและแบบปกติ รายวิชาสัมมนาวิชาชีพของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง ชั้นปที่ 2 วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

66.  นายนภัทร   ดาววิจิตร เรื่อง การใชรางวัลเพือ่สงเสริมเจตคติตอวิชา อาหารนานาชาติของ

นักเรียนระดับชั้น ปวช.2/1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

67.  นายกิติพงษ   ปนปา เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีสินัยและความ

รับผิดชอบของนักศึกษา ปวส.1 

68.  นางสาวปยะมาศ   สั่งสอน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมไมสนใจการเรียนของนักศึกษาระหวางการ

สอนใน รายวิชาอาหารนานาชาติ รหัสวิชา 2404 -2008 

69.  นางสาวรมิตา  เรือนสังข เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชสื่อออนไลนกับ

การสอนแบบปกติในรายวิชาศิลปะการจัดตกแตงอาหารของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 แผนกวิชาอาหารและ

โภชนาการ วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย 

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส 
70.  นางสาวเครือฟา   อุทธิยา เรื่อง การใหรางวัลเพื่อสงเสริมเจตคติตอวิชาธุรกจิและการเปน

ผูประกอบการของนักเรยีน สบบ.1/3 แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียน

ที่ 1/2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปการศึกษา 2563 

********************************************************************************** 

ท่ี ช่ือ – สกุล ผูวิจัย ช่ืองานวิจัย 
แผนกวิชาการตลาด 

71.  นางพจนา   นพรัตน เรื่อง การใชวิธีสอนแบบมีสวนรวม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวชิาการประชาสัมพนัธ เรื่อง การวางแผนการประชาสัมพันธ ของ
นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาปที ่2/1 แผนกวิชาการตลาด 
วิทยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย ปการศึกษา 2563 

72.  นายเตชะตาธรรม   เตชะตาม ี เรื่อง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูที่เนนทกัษะกระบวนการคิด 

วิเคราะห และการกลาแสดงออกในการนำเสนอผลงาน โดยการ

ปฏิบัติงานเปนรายกลุมรายวิชา การบรรจุภัณฑรหัสวิชา 2202-

2104 ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2/1 สาขาการตลาด วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเชียงราย 

73.  นางดาวรุง   เดชบุญ เรือ่ง การศึกษาพฤติกรรมการไมสงงานและการบานวิชาการขาย

เบ้ืองตน ของนักเรียนชั้นชั้น ปวช.1/2 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย 

74.  นางสาวศริิพันธ   วงคคำลือ เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการกลาแสดงออกของนักเรียนฝนการ

นำเสนองานหนาชั้นเรียน โดยวธิีการเรียนรูแบบความรวมมือของ

นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขาการตลาด 

วิทยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย ในรายวิชาการขายเบ้ืองตน 

75.  นายณัฐพล   นอยตุน เรื่อง การใชวิธีสอนแบบจิกซอว เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และความกลาแสดงออกของนักศึกษาประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้น

ปที่ 1 สาขาวิชาการตลาด เรื่อง องคประกอบแผนธุรกิจ รายวิชา

หลักการตลาด 

76.  นางสาวธนัดขวัญ เอี่ยวสวย เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการกลาแสดงออกของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้ปที่ 2/2 แผนกการตลาด วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเชียงราย โดยใชกิจกรรมสื่อฝกฝนพฤติกรรมกลาแสดงออก 

77.  นางสาวนิโลบล ปวงงาม เรื่อง พฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการสงงานตามกำหนดของ

นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1/2 แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเชียงราย 

 

 



รายช่ือผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปการศึกษา 2563 

********************************************************************************** 

ท่ี ช่ือ – สกุล ผูวิจัย ช่ืองานวิจัย 
แผนกวิชาวิจิตรศิลป 

78.  นางปานตา   วิมลมิ่ง เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวชิาชพี ปที่ 1 สาขาวิชาวิจิตรศิลป วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเชียงราย วชิาศิลปะนิยมดวยวิธกีารเรยีนรูแบบ Coachee 

79.  นายกำพล   ตรงเมธ ี เรื่อง การสรางสรรคงานศิลปะดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก 

Adobe Photoshop CS6 ของนักศึกษาแผนกวชิาวิจติตศิลป

ระดับชั้น ปวส.1 วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

80.  นายสุรชิต   ทะยะธง เรื่อง การพัฒนาทกัษะวชิาชีพในรายวิชาฝกงานของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวชิาชพีปที่ 3 สาขาวิจิตรศิลป วทิยาลัยอาชวีศึกษา

เชียงราย ดวยกิจกรรมการฝกงานสถานประกอบการ 

81.  นายพงษพิสิฐ   ขันจันทรแสง เรื่อง การศึกษาวัสดุ(กระดาษ) สำหรับพิมพ ภาพพิมพแกะไมสีเดียว 

วิชาภาพพิมพพื้นฐาน ของนักเรียน ปวช.ปที่ 1 แผนกวิชาวิจติรศิลป 

แผนกวิชาการออกแบบ 
82.  นายอุดม   ผาคำสระศร ี เรื่อง การสงเสริมเจตคตใินการสงงานของนักเรียนแผนกวิชาการ

ออกแบบในระดับชั้น ปวช.2 ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2563 ของ

วิทยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย 

83.  นายธนกร   โพธาชัย เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ปวช.2 วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเชียงรายในเรื่องการไมสงงาน 

แผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 

84.  นางสาวเมทินี ปญญาฟู เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมในการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวชิาชพี ปที่3 แผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 

วิทยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 

85.  นางสาวศริดา ทองทำมา การเสริมแรงโดยการหึความรกัผูเรียนที่ไมชอบปฏิบัติงานการเขียน

ภาพประกอบเรื่องของ นายชยุตพงศ เสือไว 

 

 

 



รายช่ือผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปการศึกษา 2563 

********************************************************************************** 

ท่ี ช่ือ – สกุล ผูวิจัย ช่ืองานวิจัย 
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

86.  นายธวัชชัย   สาเกต ุ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใช Google Classroom 
รายวชิา การพัฒนาเว็บดวยภาษาเอชทีเอ็มแอล สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลยัอาชีวศึกษา
เชียงราย 

87.  นางสาวเพลาพิลาส   พนมเทพ เรื่อง การแกปญหานักเรียนไมสามารถเขาเรียนไดในชวงโควิดระบาด

ดวยสื่อการสอนออนไลน รายวิชา 20204-2005 เครือขาย

คอมพิวเตอรเบ้ือตน ระดบัชั้น ชพค.2/2  

88.  นางสาวปยมาส   แกวอินตา เรื่อง ผลการเรียนรูโดยใชชุดฝกทกัษะวิชา การโปรแกรมเชิงวัตถุดวย

เทคโนโลยีวาจา (3901-2005) หนวยการเรียนรู เรื่องคำสั่งควบคุม

แบบมีการเลือกทำและคำสั่งควบคุมแบบมีการทำซ้ำ 

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร 
89.  นายกฤษฎา   มาตัน เรื่อง พฤติกรรมการเขาหองเรียนสายของนักเรียนสาขาวิชา คหกรรม

เพื่อการโรงแรม ชั้น ชคค.1 รายวิชาพื้นฐานงานประดิษฐ วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
ที่  ศธ ..........................  

  
 
 
 
     ...................................................   
     ................................................... 

       ................................................... 

  

  ................................. 
 

เรื่อง   สงแบบตอบรับเอกสารเผยแพรผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน 
 

เรียน   ผูอำนวยการวทิยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย 
 

อางถึง   หนังสือวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย ที ่ศธ ๐๖๓๐.๒ /...................... ลงวันที่.................................... 
 ดวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ไดมอบหมายใหครูผูสอนดำเนินการจัดทำผลงาน        
วิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 เพื่อใชเปนประโยชนและแนวทางในการพัฒนา                 
การจัดการเรียนการสอน และเผยแพรผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอนตอสถานศึกษา และสาธารณชน 
ผูสนใจ น้ัน 
  

 บัดน้ี วิทยาลัย...................................................ไดรับหนังสือเผยแพรผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ของครูผูสอน ดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว และจะนำไปใชประโยชนทางการศึกษาตอไป ขอขอบคุณมา        
ณ โอกาสน้ี 
  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

     ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
            (...........................................) 
     .................................................................. 
                       
 
 
 

ฝาย............................................................. 
งาน............................................................. 
โทรศัพท...................................................... 
โทรสาร....................................................... 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส : ……………………. 

 


